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Панi Юлiе! 

У вiдповiдь на Ваш запит на iнформацiю вiд 19.07.2020 року 6/н, 
отриманий та зареестрований в Петрикiвськiй райдержадмiнiстрацii' 20.07.2020 
року за № 43 повiдомляемо . 

Вiдповiдно до статтi 1 Закону Украi'ни «Про доступ до публiчноi' 
iнформацii'» (далi - Закон) публiчна iнформацiя - це вiдображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носiях iнформацiя, що 
була отримана або створена в процесi виконання суб' ектами владних 

повноважень своi'х обо в ' язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володiннi суб ' сктiв владних повноважень, iнших розпорядникiв 
публiчноi· iнформацii', визначених Законом . 

Запит на iнформацiю - це прохання особи до розпорядника iнформацi'i 

надати публiчну iнформацiю, що знаходиться у йога володiннi (частина 1 статтi 
19 Закону). 

Отже, публiчна iнформацiя мае зокрема такi ознаки: готовий продукт 
iнформацii', який отриманий або створений лише в процесi виконання суб' сктами 
владних повноважень своi'х обов'язкiв, передбачених чинним законодавством; 
заздалегiдь вiдображена та задокументована будь-якими засобами та на будь
яких носiях iнформацiя. 

Разом з тим, Ви у запитi бажаете отримати документи пiдприемницько'i 
дiяльностi пiдприсмств, зазначених у запитi щодо заборони вiльного доступу та 
рiшення про дозвш на безкоштовний доступ до водойм, зокрема, 
€лизаветiвського котловану, якi вiдсутнi та не можуть бути повнiстю охопленi 
iнформацiею, що задокументована на вiдповiдних носiях, отримана або створена 



в процесi виконання райдержадмiнiстрацiею сво1х обов'язкiв, передбачених 
чинним законодавством, та не пiдпадае пiд ознаки публiчно1 iнформацi1 
вiдповiдно до статтi 1 Закону. 

Враховуючи вищенаведене, повiдомляемо про вiдмову у задоволеннi 
запиту на iнформацiю на пiдставi пункту 1 частини 1 статтi 22 Закону. 
. Вiдповiдно до вимог пункту 4 частини четверто'i цie'i статтi зазначаемо, що 

вщмова у задоволеннi запиту на iнформацiю може бути оскаржена запитувачем 

У порядку, передбаченому статтею 23 Закону. 

Виконуюча обов'язки 

голови райдержадмiнiстрацii' 
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Наталiя АЛСКСССНКО 


